Selagem do Passaporte no Gabinete de Registo

A partir de 2 de dezembro de 2020, os clientes que renovem o seu registo de imigração
deixarão de precisar de apresentar o seu passaporte para terem um selo de imigração
anexado pelo Gabinete de Registo.

Isto aplica-se às renovações feitas no Gabinete de Registo do Cais de Burgh em Dublim
e às renovações efetuadas nas Sedes locais de Registo nas Esquadras da Garda em
todo o país.

O que significa isto para mim?

Isto significa que não terá de deixar o seu passaporte connosco enquanto o seu pedido
de renovação está a ser processado. Pode continuar a usá-lo para outros fins durante
esse tempo. Também nos ajudará a acelerar o processamento da sua candidatura.

O seu cartão de Autorização de Residência irlandesa (IRP) serve de prova que está
legalmente registado na Irlanda e ajudá-lo-á a aceder a quaisquer serviços
governamentais aos quais possa ter direito.

O que preciso fazer?

Renovações para Clientes sediados em Dublim
Se estiver a viver na área de Dublim, envie o seu pedido de renovação através do
sistema on-line https://inisonline.jahs.ie e carregue toda a documentação de suporte
necessária. Terá de digitalizar e fazer o upload da página do seu passaporte que
contém os seus dados pessoais. Uma vez que o seu pedido seja processado, o seu

cartão de Autorização de Residência Irlandesa (IRP) será enviado por via postal para o
endereço que forneceu.

Renovações para clientes que vivem fora de Dublim
Se estiver a viver fora da área de Dublim, marque uma reunião para ir ao seu Gabinete
de Registo local para renovar o seu pedido. Terá de levar consigo o seu passaporte
para verificar a sua identidade, mas não será carimbado. Uma vez que o seu pedido
seja processado, o Oficial de Imigração irá informá-lo de como receberá o seu cartão
de Autorização de Residência Irlandesa (IRP).

Renovar o seu registo com um novo passaporte
Se tiver um novo passaporte, deve levá-lo pessoalmente ao seu Gabinete de Registo
para o carimbar com a sua permissão de imigração.

Se mora em Dublim, contacte o Gabinete de Registo no Cais de Burgh em
burghquayregoffice@justice.ie e solicite uma marcação. Por favor, inclua o título
'Novo Passaporte' na linha de assunto do e-mail. O escritório está atualmente fechado
devido às restrições de Nível 5 covid-19 e reabrirá no dia 2 de dezembro de 2020.

Se mora fora de Dublim, contacte o Seu Gabinete de Registo local para marcar uma
reunião. Se estiver a viajar para marcação de reunião referente ao registo pode viajar
para fora da atual zona de viagem restrita de 5km. Por favor, imprima a confirmação
da sua marcação para o Gabinete de Imigração para mostrar ao agente da Garda se
lhe for solicitado num posto de controlo. Os detalhes para as Agências de Registo Local
podem ser consultados aqui no site da Garda.

Inscrições pela primeira vez
Se mora em Dublim, contacte o Gabinete de Registo do Cais de Burgh
burghquayregoffice@justice.ie e solicite uma marcação. O escritório está atualmente
fechado devido às restrições de Nível 5 covid-19 e reabrirá no dia 2 de dezembro de
2020.

Se mora fora de Dublim, contacte o Seu Gabinete de Registo local para marcar uma
reunião. Se estiver a viajar para marcação de reunião referente ao registo pode viajar
para fora da atual zona de viagem restrita de 5km. Por favor, imprima a confirmação
da sua marcação para o Gabinete de Imigração para mostrar ao agente da Garda se
lhe for solicitado num posto de controlo.
Os detalhes para as Agências de Registo Local podem ser consultados aqui no site da
Garda.

Uma vez que o seu pedido seja processado, o Oficial de Imigração irá informá-lo de
como receberá o seu cartão de Autorização de Residência Irlandesa (IRP).

O seu passaporte será carimbado e devolvido no dia da sua marcação e serão tiradas
as suas informações biométricas - as suas impressões digitais.

Se estiver a viver em Dublim, uma vez que o seu pedido seja processado, o seu cartão
de Autorização de Residência Irlandesa (IRP) ser-lhe-á fornecido separadamente por
correio expresso no prazo de 5 a 10 dias úteis para o endereço que forneceu.
Certifique-se de que fornece o endereço correto, incluindo o Eircode relevante.

E se eu tiver algumas perguntas?

Preparámos um documento de Perguntas Frequentes (FAQ) (inserir o link). Se a sua
pergunta

não

estiver

burghquayregoffice@justice.ie.

aqui

considerada,

contacte-nos

em

